
 CUDA UWOLNIENIA 

„Wraz  z  narodzeniem  Chrystusa  nie  możemy  zaprzestać  myślom  o  zbawieniu  i  cudach!  –  Gwiazda,  która  pokierowała  i  
zaprowadziła mędrców do Jezusa była cudem, suwerennym i boskim dziełem! – Przynieśli oni dary zaopatrujące potrzeby, które 
Jego rodzina potrzebowała.  Okrzyki dzieciątka Jezus były pełne wiary, ponieważ były one krzykiem bóstwa!” (Iz. 9:6,5) – 
Biblia mówi, że stworzył On rodzinę, do której przyszedł! (Jan 1:3, 14 – Kol. 1:15-17) – Heb. 2:4, „objawia nam, że jest On Bogiem  
znaków, cudowności i różnych cudów oraz darów Ducha Świętego według tego, co jest Jego własną wolą!” – „Chciałbym pokazać,  
że jest wiele rożnych rodzajów cudów. I klasyfikujemy je jako cuda uwolnienia i uchylenie natury, cuda sądu i wskrzeszenia 
umarłych, cuda dostarczania i oczywiście cuda wszelkiego rodzaju uleczania. I w rzeczy samej, Jezus chce, byś posiadał swój 
cud w życiu teraz i po wszystkie czasy!”

„Zatrzymajmy się na moment i wymieńmy niektóre ze spektakularnych cudów, które zrobił On w Starym Testamencie. I Kor. 
10:4, „I pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą - był Chrystus! – Widzimy tego 
samego Jezusa na pustyni obdarzającego swoich ludzi!” (Przeczytaj wersety 1 oraz 2) – „Ta cudowna Gwiazda to jest nikt 
inny niż ‘Słup Ognia’ – pełen działania dla tych, którzy wierzą. Na przykład, by zachęcić twoją wiarę czytamy, że na pustyni, gdzie 
nie było źródeł pożywienia, Bóg spowodował, że obuwie i odzienie dzieci Izraela były wytrzymałe dzięki nieustannemu cudowi!  
Ponieważ jest to normalne, że odzież i buty się znoszą, lecz Bóg zachował to, co mieli!” (Pwp. 29:5 – Neh. 9:21) – „Był również cud 
boskiego zdrowia dla Jego dzieci, o którym niewielu ludzi zdaje sobie sprawę. Ps. 105:37, On obdarzył ich także srebrem i 
złotem: i nie było ani jednej słabej osoby pośród ich plemion!” – „Z pewnością sprawi to, że twoje serce będzie skakać z 
radości i przyniesie nowe błogosławieństwa dla tych, którzy studiują i wierzą w nie! Pisma wołają, ‘Czy jest coś zbyt trudnego dla  
Pana?’ Nie! Prawdą jest, że przeciętny chrześcijanin żyje poniżej swoich przywilejów! I jest daleko od realizacji swojego pełnego  
potencjału w mocy wiary! Niektórzy chrześcijanie żyją niemal całe swoje życie w naturalnej sferze do czasu,  gdy siły ponad 
naturalne brzmią dla nich dziwnie. – Lecz Bóg uczy dzieci Izraela, że On zaspokoi ich potrzeby w każdej okoliczności. Jeżeli zajdzie  
ważna konieczność, wtedy zawsze jest droga w nad naturalność bez względu na to, co potrzeba!”

Zdrowie i  dobrobyt są dziedzictwem wierzącego,  lecz każda obietnica musi ubiegać się i  trzeba działać w jej kierunku,  w 
przeciwnym razie nie uczyni niczego dobrego dla nas! – Pamiętaj również o tym, że nie ma cudu, jeżeli nie ma wewnętrznego 
oczekiwania zakotwiczonego w obietnicach przez wiarę! Możemy także dodać, że zaopatrywał On dzieci Izraela w jedzenie 
przez 40 lat! (Wj. 16:4)

„To jest czasami zaskakujące, ale jest to oczywiście ludzką naturą. – Ludzie martwią się o swoje ubrania i jedzenie; a ci, w  
zimniejszych miejscach zastanawiają się nad zapłaceniem ich rachunków za ogrzewanie, lecz zapominają oni o tych, którzy wierzą  
w Bożą posługę . . . On zaspokoi ich potrzeby! – Braki żywności i zimne zimy mogą nadejść i odejść, lecz Jezus pozostaje ten sam –  
wczoraj, dzisiaj i na zawsze!” (Heb. 13:8) – Jezus poucza, nie myśl o żywności, odzieży czy dostawach energii! (Mat. 6:31-34) 
– „Oto powiedział Pan, pamiętaj co powiedziałem, dzban mąki nie wyczerpie się: i baryłka oliwy nie opróżni się!” (I Krl.  
17:14) – „A ci, którzy dają i wspierają Jego pracę, jak uczyniła to kobieta dla Eliasza, w tym, że dała to, co miała, by mu pomóc,  
posiadała nieustanne cuda w swoich rękach!  To jest  ściśle napisane,  by cię pokrzepić,  nie  wątpiąc niczemu,  lecz  popychając 
naprzód w wierze!  O mówi Pan, gdyby Moi ludzie, którzy w pełni Mi ufają zobaczyliby największe cuda w swoim życiu 
każdego dnia!” – „Pomyśl o tym, każdy oddech, którym oddychamy od Niego jest cudem! – Lekcją jest, że Bóg nie jest w stanie  
tylko zastawić stół na pustyni, lecz jest On w stanie dokonać jakiegokolwiek koniecznego cudu, by zaspokoić potrzeby Swoich 
wiernych i ufających dzieci! Mamy cudownego Zbawiciela i nie zawiedzie On nikogo z nas, jeśli wspierasz Jego pracę! –To jest 
nieograniczone, co On zrobi dla ciebie! - „Niech będzie według twojej wiary, powiedział Pan, i czyń według niej! – Ponieważ  
Ja zaopatrzę cię w cokolwiek wierzysz! – Tak, powiedział Pan, dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, 
utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze!” (Łukasz 6:38) – Ponieważ kontynuuje On mówiąc, „Cokolwiek dajesz, 
będzie ci dane z powrotem, a nawet jeszcze więcej!” „Ten list specjalny został dany przez Ducha Świętego i został napisany, by  
pomóc wszystkim Bożym dzieciom i podbudować wiarę. Przestudiuj go, a będziesz pobłogosławiony w nadchodzących dniach!”

W Bożej Miłości,

Neal Frisby
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